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INOVATIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

VÁŠEŇ PRO
DOKONALOST
Pokrok a odvaha k novým věcem

Jsme součástí skupiny středně velkých firem s více než

Protože žádný na trhu dostupný systém nesplňoval

100 zaměstnanci a jako přední dodavatel inovativních

speciální požadavky na systém se skutečným

systémů pro výdej zboží se zabýváme vývojem,

zabezpečením

výrobou a prodejem těchto systémů.

prostorovou

Naše kořeny mají za sebou více než 70 let zkušeností

ovládání, nakonec jsme vyvinuli náš vlastní systém

z náročné výroby forem a zařízení pro přední

StoreManager pro. Přitom jsme se od prvopočátku

výrobce automobilového průmyslu a jiné průmyslové

soustředili na vývoj systému, který by se hodil

obory. Pro vývoj našeho výdejního systému byla

nejenom pro naše účely, ale který by zajišťoval

rozhodující vlastní potřeba naší sesterské společnosti

co nejvíce funkcí, aby odpovídal nejrůznějším

Rathgeber GmbH.

požadavkům různých oborů.

jednotlivých
náročnost

a

odběrů,
intuitivní

minimální
a

snadné

Pro další optimalizaci procesů ve svém skladovém

Můžeme Vám slíbit:

hospodářství byste si měli položit tyto otázky:

• Skutečnou transparentnost nákladů a 100% kontrolu
přístupu pomocí zabezpečení jednotlivých odběrů.
Přiřazení odběrů osobám, strojům, zaměstnaneckým
datům a datům zakázek, stejně jako nákladovým
střediskům Ztráta materiálu proto již není možná!

• Jak řídím svoje skladové zásoby? Probíhá evidence
ručně/písemně nebo pomocí softwaru pro řízení skladových zásob?
• Jak průběžně objednávám potřebné zboží? Provádí
se objednávky na základě výzvy zaměstnanců nebo
automaticky při dosažení předem definované minimální
skladové zásoby?
• Jak je v současné době zajištěno uložení hodnotného
zboží? Jak je zboží chráněno před neoprávněným
odběrem ze skladu?
• Jak probíhá výdej skladových položek? Jsou skladové
zásoby dostupné pro každého zaměstnance?
• Jak probíhá výdej ze skladu pro 2. a 3. směnu nebo

• Dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu
• Správa jednotlivých skladovacích míst nezávislá
na velikosti obalů pro spotřební a výpůjční zboží
• Variabilní obsazení přihrádek lze individuálně měnit
• Automatické doobjednávky při překročení
minimálních skladových zásob (automaticky nebo
po schválení)
• Možnost záznamů o vrácení chybných pracovních
materiálů a prostředků
• Automatické vyhodnocení inventury

o víkendech?

• Způsobilost pro správu více dodavatelů
Pokud jste nyní přišli na to, že Vaše skladové hospodářství má ještě potenciál pro optimalizaci, rádi
bychom Vám pomohli tento potenciál také využít.

FAKTOR ČAS:
(na příkladu společnosti
Rathgeber GmbH)

Objednávka
Správa

- 75 %
- 50 %

Odběr
Vyhodnocení

- 50 %
- 95 %

Hledání nástrojů

- 100 %

Příklad zákazníka: Letectví - bezpečné ukládání zařízení a zajištění jejich dostupnosti
Branže / portrét zákazníka: Společnost našeho zákazníka je jednou z největších
evropských leteckých společností se sídlem v Německu. Dané oddělení zákazníka je
odpovědné za operativní postupy v letovém provozu a tím i za bezpečné, včasné a
ekonomické odbavení letů v prostoru letiště.
Problematika: Oblast odpovědnosti zmíněného oddělení zahrnuje mimo jiné
dodávky provozního personálu s potřebným pracovním vybavením. Vedle klíčů a
headsetů se jedná také o mobilní telefony a tablety, které byly dříve vydávány
speciálně najatými zaměstnanci a po směně byly znovu přijímány k uložení. Výzva
spočívá v letovém plánu 24/7, který vyžaduje neustálou obsazenost místa výdeje.
Dalším problémem, který je třeba vyřešit, je skutečnost, že si během provozního
dne zaměstnanci předávají vždy ty „nejlepší“ pracovní prostředky, což odporuje
principu férovosti.
Systémové řešení: Zákazník používá na stanovišti vždy několik zařízení
StoreManagerlocker pro bezpečný jednotlivý výdej pracovních prostředků potřebných pro provozní personál. Hardware byl optimalizován tak, že může být zajištěno
dodání elektrického proudu pro všechny elektrické pracovní prostředky nacházející
se v zařízení a ty tak jsou připravené k použití 24/7. Software je navržen tak, aby
nebylo možné provádět zvláštní výběr konkrétního pracovního zařízení, jako tomu
bylo v případě osobního výdaje v minulosti. Dále je přizpůsoben tak, že je možné
zaznamenat vrácení vadných zařízení při vložení. To také slouží k tomu, aby byly k
dispozici vždy k práci připravené pracovní prostředky v dostatečném množství a
odbavování letů tak mohlo hladce fungovat.

Závěr:
Díky hardwaru umožňujícímu
funkci nabíjení mohou být
všechny potřebné přístroje
neustále připravené k použití.
Chytré využití zařízení StoreManagerlocker a jeho funkcí
umožňuje
nyní
mnohým
podnikům spravovat pracovní
prostředky na baterie 24/7.
Uvedení systému vydávání
zboží do provozu se uskutečnilo v IV. kvartálu 2016.

1.

Snadná obsluha a bezpečnost

Individuální kontrola přístupu
• Přihlašování pomocí převodníku RFID nebo snímače
otisků prstů (lze adaptovat stávající systémy)
• Individuální a volně definovatelná uživatelská
oprávnění

Snadná obsluha pomocí menu na dotykové
obrazovce
• Ovládání menu lze individuálně konfigurovat
• Jsou možné různé struktury menu a speciální řešení
(např. zobrazení jako obrazové menu)
• Uživatelský jazyk menu

Strukturovaná a jednoduchá správa

Zabezpečený odběr jednotlivých položek

• Správa nových, použitých a zapůjčených sklado-

• Rychlý přístup (cca 10 s)

vých položek, včetně záznamů o vrácení chybných
pracovních materiálů a prostředků
• Varování stavu skladových zásob a automatické
objednávání nebo návrh objednávky při překročení
minimální hladiny skladových zásob
• Protokolování všech skladových procesů

• Nulové odchylky mezi evidovaným a skutečným
stavem skladových zásob
• Přiřazení odběrů k nákladovým střediskům, číslům
zakázek nebo číslům stroje

2.

Naše standardy
Na základě našich zkušeností s vydáváním zboží nabízíme atraktivní výběr standardních zařízení
s různými velikostmi přihrádek. Zařízení mohou být vybavena jako hlavní nebo rozšiřující systém a
vzájemně kombinována. Z následujících standardů můžete zvolit správné zařízení pro Vaše potřeby:

a) 8 přihrádek
Vnější rozměry (ŠHV):

b) 12 přihrádek
800 / 1100 x 500 x 2000 mm

Vnější rozměry (ŠHV):

800 / 1100 x 500 x 2000 mm

Rozměry přihrádek (ŠV): 300 / 450 x 450 mm

Rozměry přihrádek (ŠV): 300 / 450 x 300 mm

c) 24 přihrádek

d) 48 přihrádek

Vnější rozměry (ŠHV):

800 / 1100 x 500 x 2000 mm

Rozměry přihrádek (ŠV): 300 / 450 x 150 mm

Vnější rozměry (ŠHV):

1100 x 500 x 2000 mm

Rozměry přihrádek (ŠV): 180 x 150 mm

3.

Individuálně na míru
Pokud naše standardní zařízení zcela nevyhovují Vašim požadavkům, rádi Vám nabídneme vlastní
řešení. Dimenzování přihrádek a skříní nemá téměř žádné hranice.

a) Základní modul se dvěma řadami

b) Základní modul se dvěma řadami

Šířka přihrádky:

300 nebo 450 mm

Šířka přihrádky:

180 mm

Výška přihrádky:

150 až 900 mm (v krocích po 75 mm)

Výška přihrádky:

150 až 900 mm (v krocích po 75 mm)

Hloubka přihrádky: variabilní od 400 mm

4.

Hloubka přihrádky: variabilní od 400 mm

Možnosti vybavení
Jakmile si zvolíte Vám vyhovující nastavení, rádi Vám nabídneme další doplňky. Mimo
požadované barevné úpravy je možné StoreManagerlocker vybavit také elektrickým napájením v jednotlivých přihrádkách, připojením k síti, dvířky z plexiskla nebo LED osvětlením.

SPRÁVNÝ SYSTÉM
PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Technické údaje
Varianty a velikosti: V1: 800 x 500 x 2000 mm
V2: 1100 x 500 x 2000 mm
nebo v závislosti na individuálním nastavení
Elektrické napájení: 230 V / 50 Hz
Přípojka:

Chráněná zástrčka

Připojení k síti:

Konektor LAN / modul GSM

Operační systém:

Windows 10 LTSB

Databáze:

SQL-Server 2014R2

Údržba:

Bezúdržbový hardware

Nouzový přístup:

ve výjimečných situacích umožňuje cylindrový zámek nouzový
manuální přístup → 100% dostupnost
Fotografie: eli/zweiraum.eu
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